
 

 

Nutsschool LankforstLankforst 23-486538GN Nijmegen 
024-3442760 directie@nutsschool.nu  www.nutsschool.nu 

 

         

22 september 2020 

Aanwezig zijn: Janneke (voorzitter), Sebastiaan , Martje ( notulist) , Maartje, Suzanne en Ricky 

Afwezig: Marloes.  

 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Covid -19; 

Team staat voor enorme verantwoordelijkheid om leerlingen die soms langdurig thuis verblijven en 

of ziek zijn, op afstand toch te begeleiden.  

Druk op het team neemt daardoor enorm toe.  

Ricky is bezig met  subsidie aan te vragen voor achterstand vanwege Covid – 19 

  

4. binnengekomen post; 

Vraag van GMR of ze een keer mogen aansluiten bij MR vergadering.  

GMR zal naar verwachting contact opnemen met Marloes hierover.  

 

5. jaarplanning mr  

 Vraag van Maartje is om zorgplan voor laatste bijeenkomst MR te zetten.  

Janneke past deze aan. 

 

6. Taakverdeling MR 

 rol van secretariaat wordt door team herverdeeld.  

7. Scholingsbehoefte 

Sabastiaan heeft interesse in basiscursis MR.  

Ricky zoekt map van cursus op en Sabastiaan gaat kijken of dat afdoende is.  

Suzanne wil graag cursus doen. Ze gaat uitzoeken hoe zich aan te melden.  

 

8. Jaaroverzicht.  

Marloes heeft deze gemaakt en rond gemaild. Overzicht is helder en we hebben geen op en/of 

aanmerkingen.  

Ricky bespreekt met Robert dat deze geplaatst mag worden op de site.  

mailto:directie@nutsschool.nu


 

 

Nutsschool LankforstLankforst 23-486538GN Nijmegen 
024-3442760 directie@nutsschool.nu  www.nutsschool.nu 

 

9. Financiën MR.  

Sebastiaan gaat opzetje maken voor begroting MR.  

volgende MR vergadering is het weer een agendapunt en kan het worden aangevuld eventueel.  

 

10:Medelingen directie 

- Ouderbijdrage OR. Robert en Sebastiaan gaan dit samen bespreken.  

- Ricky pakt met Robert ouderbijdrage op.  

- Evaluatie VSO:  Aantal kinderen die gebruik maken van VSO blijft gelijk. Ricky vind dat het prima 

verloopt. 

- Werkdruk afspraken: dit document wordt gemaild.  

- Ricky houd ons op de hoogte over ziekteverzuim 

- Schoolontwikkeling: er zijn aantal kartrekkers op allerlei gebieden.   

 

 10. Highlights Nutsbul: 

Ricky pakt voor deze keer met Robert de punten voor de Nutsbul op.  

11. Rondvraag: 

geen rondvraag. 

 

12. Afsluiting: 
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